
המילחמה

ת חב תר מ
 הפידאיון שארגוני החשש גבר ישראליים בחוגים

 מטרות נגד פעולותיהם את יחדשו הפלסטיניים
בחו״ל. ישראליות

 בתוך הפיגוע וניסיונות הפיגועים מהתגברות כתוצאה
 חל — לציבור נודעו שלא כאלה בתוכם — ישראל
 פיגוע. למבצעי ישראל של התגובה במדיניות שינוי

 בשבחן כלבנון הפידאיון מעוזי עד הפשיטה
היא שעבר,

זו. ממדיניות חלל, הנראה כבל

מלץ  ערוץ הקמח הו
ה עוזי טלוויזי ב

 כדי שר־החינוך, בידי שמונתה קוברסקי, ועדת
 ערוץ הקמת של והכדאיות האפשרות את לבדוק

 את להגיש ועומדת דיוניה את סיימה שני, טלוויזיה
לממשלה. המלצותיה
 הקמת על הממשלה בפני תמליץ הוועדה

 עצמאי צבעוני ערוץ שיהיה שני ערוץ
ציבורי. פיקוח תחת

 את להפעיל ההצעה את הוועדה תאמץ הנראה ככל
 הטלוויזיה מיבנה מיזוג של בצורה העצמאי הערוץ

 ההולנדית. והשיטה הבריטית העצמאית
 הערוץ כראש יעמוד ההמלצות פי על

 ממלכתי כפיקוח ציכורי גוף העצמאי
 ויחלק פרטיות חברות עם חוזים יטיחתום

 ביניהן. זה כערוץ השידור זמן את
 יעברו קוברסקי ועדת המלצות את הממשלה תאמץ אם

 של המלאה להפעלתו ועד ההחלטה ממועד כשנתיים
 על שהשפיעו הגורמים אחד כי נראה זה. ערוץ

 התחזית, היא שני טלוויזיה ערוץ להקמת ההמלצה
 לווייני־תיקשורת־ לחלל ישוגרו 1980 בשנת החל כי

 במקלטי — לקלוט יהיה ניתן שבאמצעותן קבועים,
 שידורים — בייצור כבר הנמצאים חדישים טלוויזיה
 תחנות־ של בתיווכן צורך ללא מהלוויינים ישירים
 לווין לשגר החליטה כבר הערבית הליגה קרקע.

 לשרת במטרה ,1980 בתחילת זה מעין איזורי תיקשורת
 הערבית. והתעמולה ארצות־ערב של עניינן את

 התיקשורת לווייני עם להתמודד כדי
 לקלוט יוכלו כישראל שהצופים האזוריים,

 מנוס יהיה לא ישירים, שידורים מהם
 סבורים בארץ, שני טלוויזיה ערוץ מהקמת

הוועדה. אנשי

תוה מקסיקו  וז
ק אסבקח ל ד ה

 בסכנה. נמצאת לישראל הנפט של הסדירה האספקה
 לישראל מאיראן הנפט מישלוחי הפסקת אחרי אומנם
 ממקורות דלק אספקת האנרגיה משרד הבטיח
 עלולה מקסיקו, אלה, ממקורות אחד אולם אחרים,
 בתביעות לישראל הדלק מישלוחי הגברת את להתנות

מדיניות.
 טיימס״, כ״ניו־יורק שפורסמה ידיעה פי על

 הדלק מישלוחי הרחבת את מקסיקו מתנה
 ממשלת-ייטראל מצד כהתחייבות לישראל
 לדיקטטורות מייטלוחי־הנשק את להפסיק

המרכז־אמריקאיות.

ר - בגין טוחס דיוו מי
בתמלוגים לאחרונה זכה בגין מנחם ראש־הממשלה

 ספרו מתוך פרקים של בהמשכים פירסום על נוספים
 שילם האמריקאי העתון פוסט. בניו־יורק לבנים לילות
 של סכום סוכניו, באמצעות ישראל, ממשלת לראש
 הפירסום. זכויות עבור בדולארים ספרות חמש

 מהדפסות כגץ מנחם של הכוללות ההכנסות
 כארצות־הכרית, ספריו של חוזרות

 זכויות וממכירת המוגברות מהמכירות
 פי על עשויות לטלוויזיה, שלהם ההסרטה
 המתקרב סכום לכגץ להכניס ההערכה

דולאר. למיליון

ד כו לי  מגאחר■ ה
* היי ש ר פ ובה ת ייא ח ה

 שר־המישפטים, לאחרונה שהעניק ההיתר
 לפרסם אשד חגי לעתונאי תמיר, שמואל

 ידי על מוגדר לבון, פרשת על ספרו את
 פוליטי באקט העבודה כמיפלגת חוגים

 ולעורר כמיפלגה לפגוע שנועד מובהק,
 בתוכה. הפנימיים הדיעות חילוקי את מחדש

 בשעתו פורסמו אשד של מספרו אחוז כשמונים
̂״ ורק בדבר בהמשכים  לפירסום אז שנאסרו ממנו 20,

 ככל יתעורר הספר פירסום בעקבות עתה. שוחררו
 העבודה מיפלגת בתוך הפנימי הפולמוס מחדש הצפוי

 לבין אחד מצד ואחדות־ד,עבודה מפא״י ותיקי בין
 צמרת כי מפורשות אשד מאשים בספרו רפ״י. יוצאי

 כדי הפרשה את ניצלו ואחדוודהעבודה מפא״י
 מהשילטון. בן־גוריון דוד את לסלק
 שאמצעי־ על תמיהה הובעה העבודה מיפלגת בחוגי

 לרשותו השבוע כולם הועמדו הממלכתיים התיקשורת
כדי לשעבר לבון מתומכי איש שיוזמן מבלי אשד של

 סופיריות
ה ■■בנו פ חי ב

 סנפיריות לייצר עשויה ייטראל
 כמם- ״פלגסטאף״ מדגם משוכללות

ש הסנפיריות, בחיפה. פנות־ישראל
ל מחוץ הנעות מהירות ספינות הן

 להבדיל מיוחדים, סנפירים גבי על מים
 המים, פני מעל המרחפות מהרחפות

 ספינות־ את כעתיד להחליף עשויות
 חיל- כשירות ביום המצויות הטילים

הים.
 ,1.0.11. הנודע הצבאי כתב־העת

 ישנן כיום בכר כי טוען כף, על המספר
 סנפיריות ששתי מבוססות שמועות

 עכור כארצות-הכרית ניכנות כאלה
 חיל־הים של והניסיון כמידה ישראל.

 יהיה אלה סנפיריות עם הישראלי
 עשר לייצר ישראל עשויה מוצלח,
 העתץ לטענת בחיפה. כאלה ספינות

ה הסנפירית תימסר המוניטין כעל
.1980־3 ככר ישראל לידי ראשונה

 מכוון ניסיון רואים בכך גם נגדית. דיעה להביע
 מחדלי על ולהאפיל האופוזיציה מיפלגת את להתסיס
הליכוד. ממשלת

 המתים בין נמצאים כבר הפרשה גיבורי שרוב מאחר
מתים.״ ״זבחי להעלות בניסיון הליכוד מואשם

ה ל חרד ר גו  ל
ארגנטינה ■הודי

 בארצות־הכרית היהודי-ציוני המימסד
 ועל היא״ם על בכדים לחצים מפעיל

 ממאמציהם לחדול אחרים, יהודיים אירגונים
 ובעיקר ארגנטינה יהודי של מצבם להקלת

 כלואים יהודים אלפי של לשיחרורם
 המישטר של ותאי־עינויים כמחנות־מעצר

 זו. כמדינה הפאשיסטי
 כי החרדה את הביעו בארגנטינה יהודים גורמים
 החוששת ישראל, ממשלת ניצבת אלה לחצים מאחרי

 בין היחסים להעכרת לגרום עלולה שהתערבות־יתר
המדינות. שתי

הבכיר■□ הקציוים
ארו ש ץ ו חו ב

 בשעתו שהצטרפו הבכירים, המילואים מקציני כמה
נטשו לכנסת, מועמדיה רשימת את וקישטו לד״ש

 אחד לאף הצטרפו ולא פילוגה מאז התנועה את לגמרי
מפלגיה.

 מאלוף של מנאמניו שניים נמנים אלה עם
 לשעכר, המוסד ראש — עמית מאיר (מיל.)
 (מיל.) ותת-אלוף זמיר, צבי (מיל.) האלוף

 אכזבתם מאז שדמי. (״איבקה״) יששכר
 מפעילות למעשה השניים פרשו מד׳ש

פוליטית.

 סורכז ון01לוו*
ס ס בוא ק בו

 שצורף הפועלים, בנק הנהלת יו״ר לווינסון, יעקב
 לתפקיד והמיועד העבודה, מיפלגת ללישכת לאחרונה

 פועל המערך, של בממשלת־הצללים שר־האוצר
 לגייס כדי העבודה מפלגת סניפי בקרב לאחרונה

 המיפלגה. בתוך פוליטי עורף לעצמו
 ומפעילות מפירסום בעבר שנמנע לווינסון

 המשק אנשי כקרב בעיקר פועל מפלגתית
 התנועה כקרב וכן המיפלגה של והכלכלה

 איחוד בקיבוצי ובמיוחד שלה הקיבוצית
 והקיבוצים. הקבוצות

 שמועות לאחרונה פשטו העבודה מיפלגת בצמרת
 כתר על בעתיד להתמודד לווינסון עשוי כאילו

'המיפלגה. מנהיגות

ת תנגדו ת ה להופע
ט ו א פר תל ■
 עשויים המאוחדת היהודית המגבית מראשי כמה

 אולמרט אהוד ח״כ של הופעותיו הפסקת את לתבוע
 בארצות־הברית. המגבית של ההתרמה מסעי במיסגרת
 מסעי פעמים מיספר בעבר לעצמו אירגן אולמרט
 הכנסת, פעילות של בעיצומה עתה, וגם כאלה הרצאות

 בארצות־הברית. חודש של הרצאות למסע יצא
 כד על למגבית שהגיעו תלונות כעקבות

 לארצות־ הזמנותיו את מנצל שאולמרט
 שהוא ומחשש הפרטיים, לעסקיו הכרית

 הישראלי״, כ״מק־קארתי בהופעותיו יוצג
 המוזמנים מרשימת יוצא שהוא הנמנע מן לא

המגבית. של ההרצאות למסעי

ש הסוכנות רו  תד
ת משימות מדיניו

 אותה לשתף לתבוע עשויה היהודית הסוכנות הנהלת
 בחוגי ישראל. ממשלת של המדינית בפעילות יותר

 נגד קשים טיעונים לאחרונה הועלו הסוכנות הנהלת
 מדיניים, בנושאים לפעול מעדיפה שהיא על הממשלה,
 הנשיאים ועידת באמצעות בארצות־הברית, במייוחד

 הציונית. ההסתדרות באמצעות ולא
 זו לתביעה בביטול מתייחסים הממשלה בחוגי

 דולצ׳ין אדיה הסוכנות יו״ר של ניסיון בה ורואים
 מדיני. מעמד לעצמו ליצור

 דיעותיו את מסתיר שאינו לדולצ׳ין,
 כפעולה להשתלב סיכוי בל אין היוניות,

המדינית.
 מישרד־החוץ,״ של לאגף הסוכנות את נהפוך ״לא

השבוע. בכירה אישיות הצהירה

ת הסתה  גוונני
ער במוסף לנו

 אגודת של האתיקה לוועדת תלונה
 גזענית, הסתה כתכת נגד העתונאים
 המוסף ביניים״, ב״קריאת שפורסמה

 חיים כידי הוגשה ״מעריב״, של לנוער
ה והיועץ ״י של הנהלת חבר כרעם,

 ככנסת. ״י של סיעת של פרלמנטרי
 עם לראיון בתלונתו מתייחם כרעם
ה כמוסף שהתפרסם הר-ציון, מאיר
 הקומאנדו לוחם טען בו השכוע, נוער

 ארץ־ישדאל איש וכיום כעבר הנודע
 שצריך אומר לא ״אני :בי השלמה
מש על הערכים) (את אותם להעלות

 אומר לא אני אותם: ולהרוג איות
 היום אכל לים אותם לזרוק שצריך

 צריך כגן־עדן... פה חיים הערכים
 כדאי להם יהיה לא שבו מצב ליצור
 או בסעודיה או כירדן אלא פה לגור

 יראו הם אחרת... ערבית מדינה כל
המדינה.״ את לעזוב להם שכדאי


